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ನಸ�ೕನಳ ರಹಸ�ಮಯ �ಾೆ
ಅಫ�ಾ��ಾ�ನದ�� ನ�ೆದ ಸತ� ಘಟ�ೆ

ೇ��ೆಃ  ೆ!ಎಟ #ಂಟರ

ಕನ&ಡದ��ಃ ಪ)*ಾಕರ �ಾ�ಾವ,
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-ಕ. ನಸ�ೕನಳ ತಂ/ೆ-1ಾ2 ಅಕ�ಾ31ಾ4 ಮ5ೆ6ಾದ 7ನ7ಂದ

ಅವಳ8 ತನ& 9ಾ22ಂದ ಒಂದು ಶಬ>ವನು& ಕೂಡ ಆAರ�ಲ�.

�ೊ�ೆಯ�� 9ೇಸತು� ಅವಳ ಅDE FೆಣುHಮಕ.I�ೆಂದು ಮುಚುKಮ5ೆ6ಾ4

ನ�ೆLರುವ ಒಂದು �ಾೆ�ೆ ಕIಸುವ ಗಂ�ಾಂತರವನು& ೆN.ಸ/ೆ ಅ��

Fೆಸರು ಹ-KLದಳ8.

ಓವP !Q Rೆ2ದ> ST�ೆ, ಓವP Fೊಸ �ೆಳV ಮತು� ಅವWೆದು�4ದ>

ಪXಸ�ಕಗಳ Yಾಯದ ಜಗತು� ನಸ�ೕನಳನು& ಅವಳ ದುಃಖ7ಂದ

Fೊರತರಬಹು/ೇ?

ಅಫ�ಾ��ಾ�ನದ��ಯ ಪ)ತ�\]ಾ4 ನ�ೆದ ಸತ� ಸಂಗVಯನು&

ಆಧ�L ಬ5ೆ7ರುವ ಈ ಪXಸ�ಕ ಇನೂ& �ಾಕಷುb ಓದುಗ��ೆ cೆ)ೕರdೆ

!ೕಯುತ��/ೆ. ಪXಸ�ಕಗಳ8 ಆಯುಷ�ದ eೕೆ fೕರುವ ಪ)*ಾವ ಮತು�

!ಜ ಮನLg!ಂದ YಾAದ cೆ)ೕಮ ದುಃಖವನು& Fೇ�ೆ ದೂರ

�ೊIಸುತ�]ೆ ಎಂಬುದನು& ಓದುಗರು ಕಂಡು�ೊಳhಬಹುದು.
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ಅಫ�ಾ��ಾ�ನದ��ಯ
7ಟb ಮiWೆಯ��ೆ

Fಾಗು
ಅ��ಯ -ಕ. ಹುಡು4ಯ��ೆ

ಸಮjPತ
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ೇ��ೆಯ �ಾಲು. Yಾತುಗಳ8

7 �ೊ�ೕಬಲ ಫಂಡ kಾರ -ಲlmನ ಈ ಸnಯಂ �ೇ# ಸಂಘಟ�ೆ ಜಗV�ನ��ಯ
ಮಕ.I�ಾ4 �ಾಯP YಾಡುV�ರುವ ಸಂಘಟ�ೆ. ಅವರ ಒಂದುoೕಜ�ೆಯ
*ಾಗ]ಾ4ರುವ ಅಫ�ಾ��ಾ�ನದ !ಜ ಸಂಗVಗಳನು& ಆಧ�L ಪXಸ�ಕ ಬ5ೆಯಲು
ನನ&ನು& �ೇI�ೊಂಡರು. ನನಗೂ ಇದರ ಬ�ೆp �ಾಕಷುb ಉತುgಕ1ೆ ಇತು�.
ಅಫ�ಾ��ಾ�ನದ�� ರಹಸ�]ಾ4 ನ�ೆLದ �ಾೆಯ ಕ1ೆ ಇ/ಾ4ತು�. 1996 -2001 ರ
ನಡು]ೆ 1ಾ�9ಾನ �ೈ!ಕರ ಉಗ) /ಾI�ೆ ಅಂD ಈ �ಾೆ �ೆಲ FೆಣುH ಹುಡು4ಯ��ೆ
S\ಣ �ೊಡಲು ಪ)ಯV&ಸುV�ತು�. ಇಂತಹ �ಾೆ�ೆ 6ಾವ/ೇ ಪ)L7x �ೊಡ/ೆ ಗುಪ�]ಾ4
!yಯನು& ಈ ಸಂಘಟ�ೆ �ೊಡುV�ತು�.

1ಾ�9ಾ!ಯರಉಗ) ಆತಂಕ�ೆ.zದಲು ಅಫ�ಾ��ಾ�ನದ��

70% ಹುಡು4ಯರು �ಾೆ�ೆ FೋಗುV�ದ>ರು.

40%ಮiWೆ �ಾಕbರರು ಅ�� ಇದ>ರು.

50%ಮiWೆ�)kೆಸರರು �ಾಬೂಲ #ಶn #/ಾ�ಲಯದ�� ಕ�ಸುV�ದ>ರು.

1ಾ�9ಾ!ಗಳ /ಾI2ಂ/ಾ4

ಹುಡು4ಯರ �ಾೆಯ Fಾಗು �ಾೇDನ S\ಣ !ಂತು Fೋ2ತು.

ಮiWೆಯರು ಮ�ೆFೊರfದು> �ೋಕ� Yಾಡುವದು ಅಶಕ� ]ಾ2ತು.

ಪXರುಷ ಸಂ�ಾV ಇಲ�7ದ>5ೆ ಮiWೆಯ��ೆ fೕ7ಗಳ�� Vರು�ಾಡಲು ಅನುಮV
ಇಲ�.

ಮiWೆಯ5ೆಲ�ರು ಇAೕ /ೇಹ ಮುಚುKವ Fಾ�ೆ ಬುರ�ಾ ಧ�ಸುವದು
ಕ�ಾlಯ]ಾ2ತು.

ಮ�ೆಯ��,zೕD�ಾಟ, ಸಂ4ೕತ, �ಾIಪಟ Fಾ�ಸುವದು ಮುಂ1ಾದವXಗಳeೕೆ
ಬಂಧನ Fಾಕಾ2ತು. ಪX5ಾತನ �ಾಲದ��ಯ ಬುದxನ ಮೂVPಗಳನು&
ಒ�ೆಯಾ2ತು. �ಾೆಗಳeೕೆ 9ಾಂಬ ಒ�ೆದು Fಾಳ8 Yಾಡಾ2ತು. S\ಕ��ೆ
Fೊ�ೆಯಾ2ತು. �ಾೆ�ೆ Fೋಗುವ ಹುಡು4ಯ��ೆ Nರುಕಳ �ೊಡಾ2ತು.

ಆದರೂ �ೈಯP7ಂದ �ೆಲ ಹುಡು4ಯರು �ಾೆ�ೆ Fೋಗುವ �ಾಹಸ YಾAದರು.

ಈ �ಾಹಸ�ೆ. 9ೇ5ೆ ಪ6ಾPಯ#ಲ�.
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ನನ&zಮ3ಗWಾದ ನಸ�ೕನ ನಮ3 ಜ1ೆ

ಅಫ�ಾ��ಾ�ನದ��ಯ Fೇ5ಾತ ಎಂಬ cಾ)-ೕನ

ನಗರದ�� ಇರು1ಾ�W .ೆ S\ಣ, ಕೆ Fಾಗು ಸಂ4ೕತ�ಾ.4

ಈ ಪಟbಣ Fೆಸ5ಾ47>ತು�.
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ಒಂದು 7ನ ಈ ಪಟbಣವನು& 1ಾ�9ಾನ �ೈ!ಕರು

ಬಂದು ಮುV�ದರು. ಆ eೕೆ ಎಲ�ವX ಬದ�Lf,bತು.

ಕೆ ಸಂ4ೕತ Fಾಗು S\ಣಗಳ8 ನಷb]ಾದವX.

ಪಟbಣದ eೕೆ ಕ�zೕಡಗಳ8 ಹರA�ೊಂಡವX.
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cಾಪ, ನಸ�ೕನ ಅಳ8zೕ5ೆ YಾA�ೊಂಡು ಮ�ೆಯ���ೕ ಇAೕ

7ನ ಕುIತು�ೊಳ8hV�ದ>ಳ8. ಏ�ೆಂದ5ೆ ಹುಡು4ಯ��ೆ �ಾೆ�ೆ

Fೋಗಲು ಅನುಮV ಇರ�ಲ�. 1ಾ�9ಾನ �ೈ!ಕ��ೆ ನನ& ಮತು�

ನನ& ಮಗIನಂ1ೆ ಮiWೆಯರು STತ5ಾ4 ಜಗV�ನ ಆಗು

Fೋಗುಗಳನು& ಕ�ಯುವದು ಸ�ಬರುV�ರ�N.ಲ�.
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ಒಂದು 5ಾV) ನಮ3 ಮ�ೆಯ�� �ೈ!ಕರ Fೊಕ.ರು.
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ಏನೂ Fೇಳ/ೆ �ೇಳ/ೆ ನನ& ಮಗನನು& iAದು�ೊಂಡು

Fೋದರು.
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�ಾವX ಮುಂ/ೆ ಎQೊbೕ 7ನ ಅವನು Vರು4 ಬರುವ

/ಾ�ಯನು& �ಾಯುV�/ೆ>ವX.
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�ೊ�ೆ�ೆ ಎಂದು 7ನ ನಸ�ೕನನ 1ಾ2 9ೇಸತು�

ನಸ�ೕನನ ತಂ/ೆಯನು& ಹುಡುಕಲು Fೊರfದ>ಳ8.

!ಜ]ಾ4 �ೋAದ5ೆ Fೆಂಗಸ��ೆ ಮ�ೆಯ Fೊರ�ೆ

�ಾ�ಡಲು ಅನುಮV ಇರ�ಲ�.
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ಎQೊbೕ ಹು�Heಗಳ8 ಬಂದವX Fಾಗು FೋದವX.

�ಾನು ಮತು� ನಸ�ೕನ ಅವರು ಮರI ಬರುವ

/ಾ�ಯನು& �ೋಡುತ� ಕುIತು �ೊಂ�ೆವX.
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ನಸ�ೕನ ಒಂದು ಶಬ> ಕೂಡ ಆಡ�ಲ�. ಎಂದೂ ನಗ�ಲ�.

�ೇವಲ ತನ& ತಂ/ೆ 1ಾ2ಯರ /ಾ� �ೋಡುತ�

�ಡNಯ�� ಕುIತು fಡುV�ದ>ಳ8. ನನ�ೆ ಇದರ ಬ�ೆp

ಏ�ಾದರೂ Yಾಡೇ9ೇNತು�.
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ನಮ3 ಪಟbಣದ�� ಹುಡು4ಯ��ಾ4 ಒಂದು ಓ�ಯ�� 4)ೕನ �ೇ,ನ iಂ/ೆ

ಒಂದು ಗುಪ�]ಾದ �ಾೆಯನು& ಆರಂ�L/ಾ>5ೆ ಎಂಬ ಸು7> ಎ��ಂದೋ

ನನ�ೆ VI2ತು.

ನಸ�ೕನಳನು& �ಾೆ�ೆ ಕIಸುವ ನನ& ಆ�ೆ ಇತು�. ನನ&ಂ1ೆ ಅವಳ8 ಕೂಡ

ಕ�ಯ9ೇಕು, ಕ�ತು ಜಗತ�ನು& �ಾಣ9ೇಕು ಎಂದು ನನ�ೆ ಅ!&ಸುV�ತು�. ಅವಳ8

Yಾತ�ಾ&ಡುತ� ಇರ9ೇಕು ಎಂ/ೆ!&ಸುV�ತು�.
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ಒಂದು 7ನ �ಾನು ಮತು� ನಸ�ೕನ ಆ ಓ�ಯ��ಯ

4)ೕನ �ೇ,ನ iಂಬ7 ಇರುವ �ಾೆ�ೆ

ಮುಚುKಮ5ೆ2ಂದ Fೋ/ೆವX. /ಾ�ಯ�� 6ಾವ

�ೈ!ಕರು ನಮ3ನು& �ೋAರ�ಲ�.
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�ಾನು eಲ��ೆ 9ಾ4�ನ eೕೆ �ೈ2ಂದ ಸಪ�ಳ

YಾA/ೆ. ST�ೆ 9ಾ4ಲು 1ೆ5ೆದಳ8. �ಾವX ಅಂಜುತ�

ಅಳ8ಕುತ� ಒಳ�ೆ Fೋ/ೆವX.
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�ಾವX ನಡು#ನ ಪಡ�ಾೆಯನು& /ಾ, �ಾೆಯ �ೋdೆ�ೆ

Fೋ/ೆವX. ಆ �ೋdೆ ಹುಡು4ಯ�ಂದ ತುಂf Fೋ4ತು�.
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ನಸ�ೕನ ಆ ವಗPದ �ೊ�ೆ �ಾ�ನ�� Fೋ4

ಕುIತು�ೊಂಡಳ8.

ಓಹ ಅಾ�, ಜಗತ�ನು& �ೋಡುವದ�ೆ. ಅವಳ ಕಣುHಗಳ8

1ೆ5ೆಯ�.

�ಾನು /ೇವರ��z5ೆ Fೊ�ೆ..
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ನಸ�ೕನ ತರಗVಯಉIದ ಹುಡು4ಯರ ಜ1ೆ

Yಾ1ಾಡ�ಲ�. ತನ& ST�ೆಯ ಜ1ೆ ಕೂಡ

Yಾ1ಾಡ�ಲ�. ಮ�ೆಯ�� ಕೂಡ ತನ&ಷb�ೆ. 1ಾ�ೇ

ತು, j�ೆbನ&/ೆ ಇರುV�ದ>ಳ8.
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ನನ�ೆ VIದ ಮ,b�ೆ �ೈ!ಕರು �ೇ,ನ ಒಳ�ೆ

ಒಳನುಗpಲು ಪ)ಯV&ಸುV�ದ>ರು.
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ಆದ5ೆ ಒಳ�ೆ Fೋ4 �ೋA/ಾಗ ಎಲ� ಮಕ.ಳ8 ಕು5ಾಣ

ಓದುV�ರುವದು ಕಂಢು ಬಂತು. ಕು5ಾಣ ಓದಲು ಅಭ�ಂತರ#ರ�ಲ�.

�ೈ!ಕರು /ಾI Yಾಡುವzೕದೇ ಎಲ� ಹುಡು4ಯರು ತಮ3

ಪಠ� ಪXಸ�ಕಗಳ�ೆ&ಲ� ಗು�ಾb4 ಬ-K,bದ>ರು. ಈ �ೕVಯ��

�ೈ!ಕರನು& ಅವರುzೕಸಪALದರು.
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ತರಗVಯ��ಯ ಒಂದು ಹುಡು4 – ಅವಳ Fೆಸರು

�ೕ�ಾ – ನಸ�ೕನನಮಗುpಲ�� 7�ಾಲು

ಕುIತು�ೊಳ8hV�ದ>ಳ8. ನಸ�ೕನ ಅವಳ ಜ1ೆ ಕೂಡ

Yಾ1ಾAರ�ಲ�. ಹುಡು4ಯರು ಕ�ಯು]ಾಗ ಇವಳ8

ತನ&/ಾದ ಜಗV�ನ���ೕಮ5ೆತು�ೊಂಡು

ಇರುV�ದ>ಳ8.
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ಚI�ಾಲದ /ೊಡl fಡು#ನ�� �ಾನು ಮತು� ನಸ�ೕನ ಎದುರು

ಬದುರು ಅ4p�b�ೆಯಮುಂ/ೆ ಕುIತು �ೊಳ8hV�/ೆ>ವX. ನನ& �ೆಂಟ5ೆಲ�

ತಮ�ೆ �ಾಧ�]ಾದಷುb ಆFಾರ ಪ/ಾಥP Fಾಗು ಉರುವಲನು&

ತಂದು �ೊಡುV�ದ>ರು. ನಸ�ೕನ ತನ& 1ಾ2ಯನು& Fಾಗು �ಾನು

ನನ& ಮಗನನು& ಎಂ7ಗೂ ಮ5ೆಯಲು �ಾಧ�#ರ�ಲ�.

ಅವ��ೆ ಏ�ಾ4/ೆ ಎಂಬುದು ನಮ�ೆ ಎಂ/ಾದರೂ VIಯಬಹು/ೆ ?
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ನಸ�ೕನ �ಾೆ2ಂದ ಮರುಳ8]ಾಗ �ೕ�ಾ

ಅವಳ N#ಯ�� ಏನ�ೊ&ೕ jಸುಗು,bದಳ8.
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ಮತು� ನಸ�ೕನ ಕೂಡ �ೕ�ಾಳ N#ಯ�� ಅದ�ೆ.

ಉತ�ರ �ೊಟbಳ8.
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1ಾ2 �ಾಣ/ಾದ eೕೆ zದಲ�ೆ ಸಲ ಅವಳ8

ಈ �ೕVಯ�� 6ಾರ ಜ1ೆ 9ಾ2 1ೆ5ೆದು

Yಾ1ಾಡುV�ದ>ಳ8. �ೕ�ಾಳ ಮುಂ/ೆ ತನ& ಎಲ�

ಕ1ೆ FೇI ಹೃದಯದ *ಾರವನು& ಕAe

YಾA�ೊಂಡಳ8.
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ತಂ/ೆಯನು& ಬಂyLದ ಎQೊbೕ 7ನಗWಾದ eೕೆ

ಅವಳ8zದಲ ಸಲ ನಗುV�ದ>ಳ8.
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�ೊ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಾಶ]ಾ4ಅವಳ8 ಓದಲು, ಬ5ೆಯಲು,

ಮತು� ೆಕ. Yಾಡಲು ಕ�ತು�ೊಂಡಳ8.
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7�ಾಲು 5ಾV) ಮಲಗುವ ಮುನ& 1ಾನು ಕ�ತ

Fೊಸ ಸಂಗVಗಳನು& ನನ�ೆ VIL Fೇಳ8V�ದ>ಳ8.
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ಆ -ಕ. �ೋdೆಯ��ಯ ಜಗವ�ೆ&ೕ �ೋಡುವ

�ಡNಯು 1ೆ5ೆ7ತು�.
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ಅವಳ8 �ಾೆಯ�� ಇVFಾಸ �ಾಲದ ಕಾ#ದರ,

ೇಖಕರ, ತ�ರ Fಾಗು ತತn�ರ ಬ�ೆp

ಕ�ತು�ೊಂಡಳ8.



32

Fೇ5ಾತ ಪಟbಣವನು& ಸುಂದರ]ಾ4ಡಲು ಇವ5ೆಲ�ರೂ

cಾಲು�ೊಂAದ>ರು.
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ನಸ�ೕನ ಈಗ ಒಬ�ಂ,ಗWಾ4ರ�ಲ�. ಅವಳ

ಹV�ರದ �ಾನವX �ಾಶnತ]ಾ4 ಇತು�. ಒಬ�

�ೆಳVಯಂ1ೆ ಅವಳ ಜ1ೆ ಇತು�.
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ಅವಳ8 ಈಗ ಕ� zೕಡಗಳ ಆ�ೆ ಇರುವ !ೕ�

ಆ�ಾಶವನು& �ೋಡಬಹು/ಾ4ತು�.
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ನನ& ಬ�ೆp Fೇಳ8ವ/ಾದ5ೆ �ಾ!ೕಗ �ಾಂತ ]ಾ4/ೆ>ೕ�ೆ.

ನನ& ಮಗಮತು� ಅವನ FೆಂಡV ಮರI ಬರುವ /ಾ�

�ೋಡುತ��/ೆ>ೕ�ೆ.

1ಾ�9ಾ!ನ �ೈ!ಕರು ನನ&zಮ3ಗಳ (�ಾನದ) �ಡNಯನು&

ಎಂ7ಗೂ ಮುಚKಾರರು ಎಂದು ನನ�ೆ ಭರವ�ೆ ಇ/ೆ.
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D6ಾ�ೆಟ #ಂಟರ ನೂ�6ಾಕP ನಗರದ��

ಇರು1ಾ�W .ೆ -ಕ. ಮಕ.I�ಾ4 ಸತ�ಘಟ�ೆಗಳನು&

ಆ�ಾ�L ಕ1ೆ Fಾಗು -ತ)ಗಳನು& ಬ5ೆಯು1ಾ�W .ೆ

ಅವಳ8 ಬ5ೆದಮYಾ, ವಂ�ಾ�ೕಜ ಆಫ jೕಸ

ಮತು� ಾಯಬ)�ಯನ ಆಫ 9ಾ�ಾ) ಎಂಬ

ಪXಸ�ಕಗಳ8 �ಾಕಷುb ಪ)L7x ಪ�ೆ7]ೆ. ಅವಳ

ಪXಸ�ಕಗI�ೆ �ಾಕಷುb cಾ�1ೋಷಕಗಳ8

/ೊ5ೆV]ೆ.
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7 �ೊ�ೕಬಲ ಫಂಡ kಾರ -ಲlmನ

(www.globalfundforchildren.org)

ಇದು ಒಂದು ಸ�ಯಂ 	ೇ� ಸಂಘಟ�ೆ ಇ�ೆ.
ಜಗ��ನ��ಯಮಕ���ಾ�  ಾಗು ತರುಣ-
ತರು%ಯ&�ಾ� 	ಾ�'(ಾನ)ಂದ ಇರಲು
ಈ ಸಂ	ೆ, -ಾಯ. (ಾಡುತ��ೆ.

ಈ ಸಂಘಟ�ೆ ವಂ1ತ ಮಕ�ಳ3  ಾಗು
ಯುವಕರ ಸಲು4ಾ� -ೆಲಸ (ಾಡುವ&�ಾ�
ಎಲ� &ೕ�6ಂದ ಸ ಾಯ(ಾಡುತ��ೆ.


